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Nyhetsbrev - Sortera mera hemma
Nu är testet av det nya insamlingssystemet igång och vi har tömt alla kärl i Fagersberg och Brämhult. 

Allt har gått enligt plan, montering och utkörning av kärlen har fungerat bra. Många har varit ute 

och hälsat på oss på gatorna och haft frågor om systemet och kärlen vilket vi tycker har varit roligt! 

Sorteringen i kärlen ser bra ut, några tips vi har är att vika ihop pappersförpackningarna och att 

använda minimizern för att komprimera mjukplasten. 

Vi har sett att flera har glömt att ta ur elboxen, broschyren och minimizern ur kärlet innan de börjat 

sortera och det har tyvärr följt med avfallet till Sobacken vid tömning. 

Komprimera mjukplasten i minimizern
Vi har fått frågor om hur minimizern fungerar och den är till för att komprimera 

mjukplasten. I minimizern sätter du i en plastpåse, till exempel en brödpåse eller 

fryspåse (du får alltså inga nya påsar för detta ändamål) och sedan kan du lägga all 

din mjukplast i påsen. Detta underlättar återvinningen och du får mer plats i kärlet. 

Placera behållaren till exempel under diskbänken bredvid den vita och svarta påsen.  

Att tänka på i vinter 
Tänk på att skotta och sanda runt era kärl under vintertid så det blir lätt för föraren att tömma kärlen.

Sortering inför julen:

•  Presentpapper och wellpapp sorteras som pappersförpackning. 

•  Presentsnören, tejp och etiketter lägger du i den vita påsen.

• Trasiga lampor till julbelysning, adventsljusstake eller luciakrona sorteras som ljuskällor i elboxen.

Tömning av kärl under jul och nyår
Under helgveckorna kommer vi och tömmer kärlen på andra dagar:

Fagersberg: kärl 1 har tömning söndag den 23/12 och kärl 2 töms söndag den 30/12.

Brämhult: kärl 1 har tömning onsdag den 2/1 2019 och kärl 2 töms i vanlig ordning tisdag v 51 och v 3.
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Facebook och hemsida 
Vi vill påminna om att du gärna få gå med i vår Facebookgrupp ”Sortera mera hemma”. Där 

kan du diskutera insamlingssystemet med alla andra i testområdet och ställa frågor till oss.  

Vår hemsida är nu också uppdaterad med information om systemet, sorteringstips och filmer 

på hur systemet och bilen fungerar. Gå gärna in och läs mer borasem.se/sorteramera

Övriga frågor
Tveka inte att höra av dig till oss i projektgruppen om 

du har några frågor eller funderingar. Vi tar gärna emot 

synpunkter om systemet och du får gärna komma med 

synpunkter om indelningen i kärlen, om du tycker någon 

del är för stor eller för liten för varje avfall. 

Telefonnummer 0729-76 61 38 

E-post: sorteramera@borasem.se

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
önskar vi på Borås Energi och Miljö!

Frågor om sortering  
Vi har fått in mycket positiv feedback från er 

vilket vi är väldigt glada för! Vi har även fått 

många frågor om sortering och systemet. Vi 

vill påminna om vår sorteringsguide och app 

Sortera smart där ni kan söka hur olika saker ska 

sorteras. Här kommer en sammanställning på de 

frågor vi har fått in med svar. 

Ska man sortera i påsar? 

Det är endast brännbart restavfall och matavfall 

som ska sorteras i vit påse respektive svart 

påse. Mjukplast kan ni också lägga i en plastpåse 

för att den ska ta mindre plats, använda gärna 

minimizern. Allt annat avfall ska läggas löst direkt 

i kärlen.

Hur ska värmeljus sorteras? 

Värmeljus räknas inte längre som en 

förpackning sedan EU:s nya direktiv 2015. 

De ska därför sorteras som metallskrot på 

återvinningscentralen. Kom ihåg att lossa 

vekeshållaren så att aluminium och stål kan 

återvinnas var för sig.

Hur får man nya påsar? 

Man får nya påsar precis som 

vanligt genom att knyta fast 

den påse ni vill ha fler av på 

handtaget på kärlet. Den lilla 

påsen för minimazern får ni inga 

nya av, använd istället en bröd-, 

frukt- eller fryspåse. 

Går det att återvinna kaffekapslar?

Nespresso-kapslar sorteras som metall-

förpackning, andra kapslar sorteras som 

brännbart.

Hur ska frigolit sorteras? 

Mindre frigolit ska sorteras som plastförpackning 

och större frigolit som brännbart på 

återvinningscentralen.

Hur sorterar man brödpåsar med 
plastfönster? 

Brödpåsar i papper med ett plastfönster sorteras 

som pappersförpackning. 


